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  �ણ �ણ વાર, �ુબંઈની �.ુએસ કો#$�લેુટની  િવસા ઓ)ફસમા,ંઈિમ+ેશનના બધા જ જ.ર�, 

જોઈતા, /રૂતા, પેપરો હોવા છતા ંય,  િવસા )ર45ટ થતા �બચાર� 89વી િનરાશ થઇ ગઈ. ફર� ફર� 

નવી ફ� ભર�,છેક શોલા/રુથી,બોલાવેલ )દવસે �ુબંઈ આવવા નો ખચ> માબાપને પણ હવે 

આકરો લાગવા માડં?ો છે  એ તે જોઈ શકતી હતી.તે પોતે પણ થાક� ગઈ હતી,)હ@મત હાર� Aકૂ� 

હતી.  

તે મનોમન િવચારવા લાગી કB જો પોતે ઘરની સામે રહBતા જતીન  સાથે Dેમમા ં પડ� જ ન 

હોત તો આ અમે)રકા જવાFુ ં બખડજતંર ઊHુ ં જ ન થ�ુ ં હોત. જતીન  $Iુડ#ટ િવસા મેળવી 

અમે)રકા ન જઈ, અહK જ /નૂામા ંમળ� રહBલી, સાર� નોકર� $વીકાર� લેત, તો ય આ અમે)રકાFુ ંLતૂ 

ઊHુ ંન થ�ુ ંહોત .પરંL ુઆ તો કBવળ- મા� Dેમ Nધુી જ સીિમત હોત તો  તો તેનો કોઈ બીજો 

�ીજો ઈલાજ થઇ શકત . આ તો િવિધવત લOન પણ થઇ ગયા હતા અને સરકાર� મા#યતા DાPત 

કરવા આ લOન કોટ>મા ં રQ$ટર NRુા  કરાવેલા હતા આમ લOન થઇ ગયા હોવા છતાયં લOનની 

મા)હતી અને હક�કતને Sપાવી રાખવામા ંઆવેલી.કારણ કB જતીન ઓલરBડ� �યા ંઆગળ ભણવા 

$Iુડ#ટ િવસા પર પહTચી ગયો હતો, તે પણ એક મોટ� U ૂચંવણ હતી .                                          

તેની મોટ� બહBને તે હQ નાની હતી, �યારથી જ તેન,ે તે અમે)રકા આવી થોVુ ંવW ુભણે,કXક 

આગળ વધે તે આશયથી, તેને $પો#સર કરBલી,4ને અ�યારB તો,/રૂા બાર બાર વષ>ના વહાણા વાઈ 

AZૂા હતા.પ)રણીત ભાઈ-બહBનની ચોથી આવતી કBટ�ગર�મા ંહવે તેની ફાઈલ આગળ વધતા તેને 

િવસા કોલ આવી ગયેલો; પણ બેઉ બહBનોના $\ુલ સટ])ફકBટમા ં િપતાFુ ંનામ એક જ હો^ુ ંજ.ર� 

હોવાથી અને તે સાથે ન લઇ ગયેલ હોવાથી એક વાર તે )ર45ટ થઇ. બીQ વાર પાસપોટ>મા ં

પોલીસ 5લીયર#સનો ઠPપો ન હોવાથી તે )ર 45ટ થઇ અને �ીQ વાર તે �યા ંપહTચી Zા ંરહBશે,`ુ ં

કરશે એવો Da /છૂ�, તેને પાછ� મોકલી દ�ધી. 

ચોથી વાર િનરાશ-હતાશ bુખી 89વી �ુબંઈ જતા પહBલા, કોઈ જલારામ ભ5ત પાડોશીના 

કહBવાથી િસક#દરાબાદથી  રાજકોટ જતી cBઈનમા,ંશોલા/રુ $ટBશનથી  બેસી �યા ં

રાજકોટ પહTચી, બસમા ં�યાથંી UdુુવારB જ વીર/રુ જઈ,  જલારામબાપાના દશ>ન કર�, ફર� દર 
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UdુુવારFુ ંએકટાeુ ં કરવાની બધા લઇ પાછ� ફર�, �યારB  તેને �Rા આવવા લાગી, કB આ વખતે તો 

તેને ચોfસ િવસા મળશે જ . તેના બહBન-બનેવીએ તેને કોઈ  મોટલમા,ં  ડB$ક પર બેસવાની 

નોકર�નો િનમeકૂપ� મોકgયો હતો, 4 સાથે લઇ, જયારB તે િવસા ઓ)ફસમા ંગઈ, તો તે )દવસે 

Udુુવાર હતો,એટલે સવારB જલારામ બાપની પાચં માળા  ફBરવી , કBવળ ફળ  પર રહ�, સાથે પસ>મા ં

રાખેલ જલારામબાપાના  ફોટાને Dણામ કર�, િવસા ઓ)ફસમા ં Dવેશ કયh �યારB, તેની આ�મ�Rા 

તેને )હમત આપવા લાગી. તેનો નબંર આવતા જ તે િવ#ડો પર,  લાવેલ િનમeકૂ પ� 

ઓ)ફસરને આપે ન આપે, �યા ંતો" યોર િવસા ઈઝ રBડ�.ટBઈક ઈટ."સાભંળતા જ અને િવસાFુ ંપેકBટ 

હાથમા ંલેતા જ તે મનોમન '"જય જલારામ" બોલી ઊઠ�.બહાર નીકળ� તેણે રોડના એક kણેૂ બેઠBલ 

અપગં �ભખાર�ને /રૂ� દસ .િપયાની નવી કડકડતી નોટ આપી, પસ>મા ં થી બાપનો ફોટો કાઢ�, 

તેમને વારંવાર Dણામ કયા> . 
 

(સમાPત) 


